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MAKOWSKI 2011
Nawet osoby chodzące po górach od wielu

lat mają trochę „białych plam” na mapie. Dla
mnie taką białą plamą było m.in. pasmo Grodzi-
ska i Cietnia w Beskidzie Wyspowym. Wymy-
ślając zatem trasę na kolejny wyjazd w Beskid
Makowski postanowiłem włączyć to przyległe
do Makowskiego pasmo do rejonu działania.
Pomysł był dobry również ze względów logi-
stycznych, jako że plan zakładał okrążenie doli-
ny Krzyworzeki i zejście do punktu startu,
którym były Poznachowice. Termin tegoroczne-
go wyjazdu pokrył się niestety z różnymi innymi
imprezami, ale w sumie zjawiła się optymalna
jak na tego typu wyjazd ilość uczestników tzn.
15 osób.

Na miejsce startu dojechaliśmy w większo-
ści przypadków samochodami. A ponieważ dys-
ponowaliśmy trzema pojazdami przemieścili-
śmy dwa z nich pod przełęcz Wielkie Drogi zo-
stawiając co cięższe rzeczy w autach.

Pogoda w sobotę była bardzo sprzyjająca –
ciepło, ale nie za gorąco i słonecznie. Pierwszym
celem było Grodzisko – zalesiony, ale ładny
szczyt, na którym niegdyś znajdowało się jak
sama nazwa wskazuje grodzisko z okresu kultu-
ry łużyckiej, a potem za czasów Piastów zamek.
Rejon szczytu jest dość rozległy i „pofalowany”,
a zejście dość strome. Dalsza droga wiodła ład-
nymi, bukowymi lasami. Krótki postój zrobili-
śmy na polance z odnowioną kapliczką, a potem
przyszła kolej na panoramę z nowej wieży wido-
kowej na Księżej Górze. Po zdobyciu Cietnia
(lub jak kto woli Ciecienia) i małym odpoczynku
pozostało nam zejście do Wierzbanowej i dojście
do samochodów z pozostawionym sprzętem bi-
wakowym. Ponieważ auta zostawiliśmy na par-
kingu pod nową knajpą w stylu „góralskim”
więc nie omieszkaliśmy zatrzymać się na popas,
zwłaszcza, że została nam już tylko ok. godzina
drogi, a była dopiero 17:30.

Posileni i napojeni zarzuciliśmy regularne
wory i ruszyliśmy na Wierzbanowską Górę. Po-
goda zaczęła się lekko psuć i trochę nawet po-
kropiło, więc na miejsce biwaku zatrzymaliśmy
się na polance pod samym szczytem z całkiem
zdatnym do użytku szałasem. W razie deszczu
byłoby gdzie się schronić i posiedzieć całą ekipą

pod dachem. Część ekipy pod
wodzą Rakety zajęła się przygoto-
waniem ogniska, dziewczyny za-
częły przygotowywać pieczonki, a
ja z trójką uczestników wyruszy-
łem na poszukiwanie wody, którą
w końcu pozyskaliśmy z pobliskie-
go przysiółka.

Mimo obecności bacówki
większość postawiła tradycyjnie
namioty. Tylko Basia którą dopa-
dły dolegliwości kręgosłupa zale-
gła w bacówce i chciała nawet za-
mienić piwo na wodę – co w jej
wypadku oznaczać musiało na-
prawdę poważny stan.

Ok. 22:30 gdy dochodził pierwszy kocioł pieczonek dotarł Marek Ś. ze swoim uczniem – oczywi-
ście na rowerach. Trasa z Krzeszowic k. Krakowa (98 km) wyczerpała dość młodego Michała, jednak
po posileniu, napojeniu i odpoczynku przy ognisku chłopak najwyraźniej odzyskiwał siły i dotrwał
prawie do końca imprezy.

W niedzielę rano pogoda nie była jeszcze tragiczna, ale szło ku gorszemu. Grupa Basi (Jola W.,
Magda D., Asia S.) schodziła do auta realizować wariant krajoznawczy. Marek z Michałem zamierza-
li dotrzeć do Wieliczki, a reszta postanowiła wyruszyć na nieco skrócony w stosunku do wstępnych
planów wariant pieszy – czyli przez Lubomir do Wiśniowej. Gdy doszliśmy do przeł. Jaworzyce
zaczęło mżyć. Na podejściu pod Lubomir rozpadało się już na całego. Na dokładkę oziębiło się znacz-
nie. Na szczycie nie zabawiliśmy zatem zbyt długo. Zarejestrowałem jedynie, że obok obserwatorium
powstała makieta przedwojennej zabudowy szczytu, a po stronie pn/zach drewniana replika dawnego
budynku obserwatorium.

Po zejściu do Wiśniowej założyliśmy obóz końcowy w knajpce i wraz z Raketą udaliśmy się
odzyskać samochody – najpierw busem do Poznachowic, a potem na przełęcz Wielkie Drogi.

Na koniec byliśmy jeszcze świadkami pożaru chałupy i jego gaszenia przez kilka jednostek straży
pożarnej. W wyjeździe uczestniczyli: Raketa, Basia Z., Aśka S., Magda D., Jola W., Ania W., Jacek
G., Jola G., Lidka H., Kuba H., Marek Ś., Michał oraz kursanci: Dawid, Rafał, Jacek.

Jacek G.

KASPROWY z³otoJAŒiennie
czyli osobistych słów kilka o zaszczepianiu pasji młodemu pokoleniu

To nie będzie relacja z egzotycznej wyprawy w najdalsze zakątki globu, nie padnie tu ani jedna
nazwa geograficzna, której nie znałby przeciętny zjadacz chleba. To tylko migawka, wspomnienie z
kilkudziesięciu pięknych godzin jesieni.

Już podczas dorocznej kwietniowej eskapady tatrzańskiej COTD organizowanej tradycyjnie
przez Helcię Jaś zakochał się w Tatrach. W kolejnych tygodniach po powrocie do domu wielokrotnie
wracał do wspomnień z Kopieńca i Doliny Małej Łąki, do zdjęć pstrykanych wśród krokusów na
Przysłopie Miętusim czy na Rusinowej Polanie. Namawiał mnie na zdobywanie Giewontu albo Ka-
sprowego i obiecałam, że jesienią postaramy się wrócić w góry „ostre jak kindżały”. Gawędziliśmy o
szczegółach tej bardzo oczekiwanej przyjemności, ciesząc się planowaniem przy kolacjach i podczas
powrotów z przedszkola do domu. Gdy niebacznie wspomniałam coś o kwaterze w Zakopanem, mój
mały towarzysz podróży żachnął się: „A nie możemy wziąć śpiworów i spać normalnie w schroni-
sku?”. Zatem Murowaniec. Zaproponowałam synkowi wjazd na Kasprowy wagonikiem (w końcu od
4 urodzin dzieliły smyka jeszcze 3 tygodnie, trzeba wykorzystać szanse na bilet ulgowy), a on zdu-
miony zapytał: „A nie możemy pieszo wejść ? Chodźmy pieszo w góry !”. Cóż, mnie w to graj: mapa
Tatr i Podhala stała się bardzo poczytną lekturą dla Juniora w te przedtatrzańskie wieczory i wreszcie
w piękny, słoneczny weekend październikowy (przedłużony o piątkowe wagary) zawitaliśmy do Za-
kopanego.

Koło dworca skok do busa i już po chwili oczom naszym ukazały się liczne zawijasy „kolejki do
kolejki” – czyli tłum oczekujących na bilety przy dolnej stacji kolejki linowej w Kuźnicach. Słońce
grzało, powietrze – kryształ, nic nie mogło nas nakłonić do pozostania w zatłoczonych Kuźnicach i
korzystania z „lin i specjalistycznego sprzętu” (jak mawiał przy wjeździe na Gubałówkę Maestro).
Ruszyliśmy w górę przez Boczań, las dawał miły chłód, z rozkoszą wdychaliśmy ten żywiczny za-
pach, gawędząc o szlakach, roślinach, Parku Narodowym i zawierając niezliczone znajomości. Nie
było chyba na szlaku człowieka, który nie zagadałby do małego uśmiechniętego turysty dzielnie zdo-
bywającego kolejne poziomice. Lekarstwem na subtelne pierwsze oznaki zmęczenia małych nóżek
okazały się widoki, powyżej granicy lasu mogliśmy sycić oczy kolejnymi obrazami Podhala no i Tatr
Wysokich. Najszerszy uśmiech na małej buzi wywołał oczywiście Giewont – wciąż niezdobyte ma-
rzenie mojego synka. Do Murowańca dotarliśmy w popołudniowym, ciepłym słońcu, które szybko
ustąpiło pola wieczornym, przejmującym chłodom górskiej jesieni. Byliśmy już porządnie głodni,
zająwszy więc łóżko w zbiorowej sali, zeszliśmy do jadalni i dogadzaliśmy sobie kulinarnie, a jakże!

Nazajutrz po śniadaniu plecaki wylądowały na godzinkę w bagażowni, a my na lekko pognaliśmy
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TO BY£O
4 26.04  Nowy przedstawił wspomnienia z
Cypru .
4 10.05 Agnieszka Widak – „Na dachu Dolo-
mitów”.
4 14-15.05 XXVII wyjazd w Beskid Makow-
ski odbył się na trasie: Poznachowice Wżary -
Grodzisko – Ciecień – Wierzbanowska Góra
(nocleg) – Lubomir – Wiśniowa. Było 15 osób.
4 17.05 Majówka kołowa w Dobieszowicach.
Było trwające ok 2 godz. zwiedzanie bunkrów, a
potem ognisko. Przybyło ok. 20 osób. Majówka
połączona była z podsumowaniem półrocza.
4 24.05 Helcia wraz z koleżanką Kasią przed-
stawiły prelekcję p.t. „Dziko rosnące rośliny
użytkowe”.
4 31.05 Maciek Sekulski przedstawił pracę
kursancką „Wybrane rośliny lecznicze w prakty-
ce przewodnickiej”.
4 W dniach 8-12.04.2011 odbyła się czwarta
już edycja naszych rodzinnych wypraw w Tatry.
W Murzasichlu zawitało tym razem 8 rodzin
Harnasi i nie tylko. Uzbierało się 11 sztuk drobiu
i pobiliśmy tym samym własny, ubiegłoroczny
rekord.

Pogoda nam nie dopisała, ale należy równo-
cześnie oddać jej honor, bo bardzo również nam
nie dopiekła. Udało się zrealizować kilka wycie-
czek, krokusy zostały namierzone, zidentyfiko-
wane oraz upamiętnione, zatem wyjazd został
uznany za udany.

Podsumowując: Suchodolscy 2+2, Michal-
scy 2+2, Ovce 2+1, Tusia z Jasiem, Starosolscy
2+1, Roczniaki 2+2, Agata z Leną i Wiewióra z
Ewą.

Helcia Suchodolska
4 4.06 w Bytomiu - Suchej Górze odbyła się
impreza pod hasłem INO-POMOC  zorganizo-
wana przez Asię Śliwę i Grażkę Tkocz.
4 7.06 prelekcja Cieszynki w Bibliotece Ślą-
skiej w Katowicach p.t. „Birma - po drugiej stro-
nie lustra”.

TO BÊDZIE
k 14.06 w CEK Politechniki Śląskiej odbędzie
się spotkanie autorskie z Jerzym Kapłonem na
temat turystyki górskiej na Kresach II RP.
k 18.06 Gosia S. i Nowy zapraszają na
„Ćwiartkę i Połówkę” czyli wspólną imprezę
urodzinową z okazji 25 i 50 lecia w chatce w
Sopotni.
k 21.06 przedwakacyjne spotkanie w jakiejś
miłej knajpce w Gliwicach. Spotykamy się trady-
cyjnie o 17:30 na gliwickim Rynku.
k Trwają próby kołowego forum dyskusyjne-
go, które ma być podłączone do strony interne-
towej i docelowo zastąpi prawdopodobnie listę
dyskusyjną.

kamienistą ścieżką ku niecce Czarnego Stawu Gąsienicowego. Trawy ubrane były jeszcze w białe
igiełki nocnego mrozu, ale na tle błękitnego nieba rozgorzały wszystkie barwy z palet jesieni. Nogi
same nas niosły, Jaś chłonął opowieści o górach, o Karłowiczu, o moich dawnych wspomnieniach z
Kościelca, wreszcie z radością dokazywał z kaczkami, które tłumnie obległy nas nad brzegiem stawu,
licząc naiwnie na poranny posiłek. Chwila słodkiego lenistwa nad szmaragdową wodą („Mamusiu,
przecież ten staw wcale nie jest czarny!”) – i ruszamy. Do schroniska po przekąskę i plecaki, a potem
– w górę, po kamieniach, ku wznoszącemu się nad nami Kasprowemu. Nie zabrakło kolejnych zna-
jomości na szlaku, wymiany adresów e-mailowych, ludzie z wielką sympatią reagowali na ciekawość
i rozmowność najmłodszego na tym szlaku piechura. Tatry zrobiły nam piękny prezent złotojesienną
aurą, mozolnie pięliśmy się w górę w słońcu, choć plecak wyładowany podwójnym dobytkiem ciążył
mi coraz bardziej. Im wyżej, tym wyraźniej odczuwaliśmy bezlitosne igiełki chłodu, słońce – w prze-
ciwieństwie do nas – schodziło już ze swej trasy i dawało coraz mniej ciepła.

I oto znów doświadczyliśmy tego, co niezmiennie uskrzydla, naszym oczom ukazał się jeden z
tych widoków, które sprawiają, że człowiek czuje się mały i nikczemny wobec wielkości Natury, a
zarazem – jest wybrańcem losu, choćby dlatego, że może w tym odwiecznym cudzie uczestniczyć.
Cudzie górskiego wieczoru, cudzie zachodu słońca nad Tatrami, których wielkość zdaje się stąd nie-
zmierzona.  Posililiśmy się w zacisznym miejscu, by przeczekać inwazję wybrańców losu przywiezio-
nych ostatnimi kursami kolejki i wdrapaliśmy się na opustoszały już szczyt Kasprowego, powyżej
stacji meteo. Przenikliwy wiatr szybko nas przegonił, ale mój mały łazik zdążył jeszcze z błogim
uśmiechem zapatrzeć się na Świnicę i dociekał niestrudzenie, dlaczego nie możemy tam pójść już
teraz, dzisiaj, od razu, albo najdalej jutro. Póki co postanowiliśmy skorzystać jednak z ulgowego
biletu i zjechać kolejką do Kuźnic. Nie było już tłumu, najostatniejszym kursem jechało 6, może 7
osób. Swojskie grono – choć jeszcze przed chwilą nieznane nam przecież, piechurzy, z plecakami,
ogorzałymi twarzami i ubłoconymi butami – wśród nich Jaś, taki sam, tylko w miniaturce. Wszyscy,
mali i duzi cieszyli się tak samo, gdy naszym oczom ukazał się buszujący w kosówce niedźwiadek.

W szampańskich nastrojach, śpiewając i podżerając niekoniecznie zdrowe, ale jakże pyszne łako-
cie maszerowaliśmy z naszymi plecakami granią Krupówek. Młody turysta zaopatrzył się jeszcze w
stuptuty przed zimą, a wreszcie ugościł nas jeden ze zbiorowych pokoi zakopiańskiego Domu Tury-
sty PTTK.  W niedzielny ranek przed obiadem poprzedzającym powrót na szary Śląsk zdążyliśmy
jeszcze – jakżeby inaczej – nacieszyć się szczeniętami sprzedawanymi jak zawsze u stóp Gubałówki.
Pamiętam doskonale, jaką radość sprawiało mi głaskanie tych małych, kudłatych łebków, gdy byłam
niewiele starsza niż teraz Jaś. Nie po raz pierwszy dzięki mojemu synkowi poczułam magię powrotu
do dzieciństwa.

Tusia

HARNASIOWY RAJD ROWEROWY
Okazuje się, że nawet w dzisiejszych czasach można skrzyknąć sporą grupkę Harnasi bez pomo-

cy maili, gg, a jedynie poprzez szeptaną propagandę z niewielką pomocą telefonów. A może to dlate-
go, że prowodyrkami imprezy były jak się okazało żony Harnasi – Danka K. i Lidka H.

W każdym razie w sobotę 21 maja (kiedy to na godz. 18:00 zapowiadano kolejny termin końca
świata) w Stodołach k. Rybnika na terenie stadniny zaprzyjaźnionej Harnasicy Wiewiórki o godz.
10:00 zaczęły pojawiać się kolejne auta z rowerami na dachu. Najpierw przyjechała rodzina Kowali-
ków (Danka, Jasiu, Maciek i Ola) i Rakety (Lidka i Jarek) potem 2 szt. Ginterów i Sąsiedzcy (Lila  i
Piotr) z dwójką swoich dzieci (Mirka i Stanisław) i jednym podrzuconym (Zuzia). Zatem już na
starcie stworzyliśmy całkiem niezły peleton (13 osób). Na czele stanął dostojnie Jasiu, choć prowa-

dzenia usiłował pozbawić go jego
własny potomek Maciek. Start był
dość trudny, gdyż najpierw wysia-
dły hamulce Rakecie, potem regu-
lacji wymagała kierownica które-
goś z młodszych uczestników, a w
końcu Maciek złapał gumę w tyl-
nym kole. W końcu jednak ruszyli-
śmy lasami przez Pilchowice i Sta-
nicę do Rud, gdzie ugościł nas w
swej rezydencji Łysy. Tu też do-
tarły Jeże (3 rowery + fotelik) oraz
Żaby (we dwójkę). Po odpoczyn-
ku wyruszyliśmy w dalszą trasę w
20 rowerów + trójka maluchów w
fotelikach ! Jeśli doliczyć do tego
Ciecia z Tymkiem, którzy doje-
chali do Stodół z Gliwic na rowe-
rach zupełnie niezależnie i Pasku-
dę, która stanowiła ich wóz tech-
niczny, to w sumie było nas 26
osób w tym 22 rowery.

Druga część trasy nie była jed-
nak zbyt długa, gdyż w Zwonowi-
cach dopadła nas burza i ulewa.
Lipa, pod którą się schroniliśmy po
ok. pół godz. zaczęła przeciekać.

Na szczęście wkrótce deszcz ustał i dojechali-
śmy szczęśliwie do Stodół. Zamiast ogniska mu-
sieliśmy się jednak zadowolić obiadem w „We-
sołej Kobyłce”. Potem część ekipy wróciła do
domu, a część zwiedziła jeszcze z Wiewiórką
stajnie i jeszcze raz odwiedziła Łysego. W sumie
impreza była bardzo udana i oby więcej takich
spontanicznych turystyczno – towarzyskich
spotkań.

P.S. Koniec świata jednak znów nie nastąpił.
Redakcja
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